
SPONSOR/ADVERTEERDER
BEDANKT VOOR UW STEUN!
Pullpower presenteert voor u zaterdag 20 mei de 21e editie van het 
 jaarlijkse tractorpullingevenement in De Knipe. Er zullen weer diverse 
klassen op de baan verschijnen, waaronder extra dit jaar de 13 ton vrij en de pickup/4x4 klasse.        
Natuurlijk zal er weer �ink gestreden worden voor de punten. Het belooft een mooie dag te worden 
met overdag de wedstrijd en ’s avonds live muziek.

Graag zien wij u dan ook langs de baan of in de tent!

  

Naam en handtekening voor akkoord   Naam en handtekening voor akkoord

Uw advertentie kunt u digitaal versturen naar: jolanda.visser1@chello.nl

Op andere wijze graag in overleg met Jolanda Visser: 06 - 50 48 35 69 of Bert Jan Hofstra: 06 - 41 69 71 57.

Deadline voor het aanleveren van uw advertentie:  .............  april 20 .........

Aanleveren advertentiemateriaal

ADVERTENTIE PROGRAMMABOEKJE 
          vrijkaarten            prijs
■■ 1/4  pagina A5 10,4 x 7,4 cm (h x b) zwart/wit  1 incl.  €  50,00
■■ 1/2  pagina A5 10,4 x 14,8 cm (h x b) zwart/wit  2 incl.  €  90,00
■■ 1  pagina A5 21 x 14,8 cm (h x b) zwart/wit  4 incl.  € 125,00
■■ 1/4  pagina A5 10,4 x 7,4  cm (h x b) kleur  1 incl.  €  90,00
■■ 1/2  pagina A5 10,4 x 14,8 cm (h x b) kleur  2 incl.  €  125,00
■■ 1  pagina A5 21 x 14,8 cm (h x b) kleur  4 incl.  € 150,00

ADVERTENTIE LED SCHERM      vrijkaarten            prijs
■■ Foto/advertentie/banner  geheel scherm = 15m2  2 incl.  €  100,00
Gratis vermelding op site pullpower.nl -  bij advertentie op LED scherm

ADVERTENTIE LANGS DE BAAN 
■■ Bedrijfsvlag, banner of spandoek (kosteloos) langs de baan. 
 Graag tijdig aanleveren vóór 12 mei a.s. bij Tramweg 13, 8456 HC De Knipe

HOOFDSPONSOR PAKKET
■■ 1 pagina advertentie A5 (kleur of zwart/wit) + naamsvermelding (logo) op website
  en LED scherm +  6 vrijkaarten         € 325,00

Als sponsor steunt u ons voor het totale bedrag van       €

  

■■ Adverteren conform vorig jaar
■■ Ik lever (vóór 15 april) een nieuwe advertentie aan

UW ADVERTENTIE KUNT U DIGITAAL VERSTUREN NAAR: Advertentie.pullpower@hotmail.com

Wij willen vragen hieronder uw gegevens te vermelden, i.v.m. facturering. Deadline voor het aanleveren van uw advertentie 15 april 2023

Bedrijfsnaam:

Straat:         nummer:

Postcode              Woonplaats:

Contactpersoon:

E-mailadres:                                                                                 

Telefoonnummer:

                Handtekening:      Datum:

          Bestuurslid:


